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Anísio Teixeira. Livro de leitura é introdução à liberdade 

 
Solicitado a opinar sobre o Livro de Leitura para Adultos, editado pelo 
Movimento de Cultura Popular do Recife, o Prof. Anísio Teixeira prestou 
as seguintes declarações ao jornal Metropolitano, do Rio de Janeiro: 

 
 O livro efetivamente ensina a ler como se iniciasse o analfabeto nordestino na 
sua própria vida.   As palavras, as sentenças, as frases são as que fatalmente ocorreriam 
ao próprio analfabeto, se fosse ele próprio que escrevesse sua cartilha.  

O assunto é apaixonante. Até hoje, as cartilhas usadas eram imperfeitas, para não 
dizer infantis. “Vovó viu a uva” etc. Tentavam transplantar os métodos empregados na 
alfabetização das crianças para a educação de adultos.  

A criança aprende a falar antes da chegada do pedagogo. Graças a isto escapa às 
regrinhas, às dúvidas e às imaginárias dificuldades descobertas pelo mestre-escola. 
Aprende a falar sem saber como. Quando vai, então, aprender a escrever começam as 
dificuldades. 

A cartilha é feita como se fosse um livro técnico, um livro lógico, um livro 
científico.  Os “fonemas” são ordenados segundo o que parece aos adultos ser a sua 
ordem de facilidade. As palavras usadas são rigorosamente ordenadas segundo critérios 
semelhantes, compreendidos por certo pelos adultos adestrados, mas que estão distantes 
da lógica do analfabeto como os princípios da metafísica.  Tudo isto obriga palavras, 
sentenças e frases pedantescas e irreais, que para o analfabeto devem soar como 
aprendizagem de uma língua estrangeira.   

Se o que foi dito antes pode correr com as crianças, cuja habilidade infinita faz 
com que elas tudo aceitem e, quando muito, tenham certa pena dos adultos, o mesmo 
não acontece com a alfabetização dos adultos. Estes, muito mais limitados em sua 
fatigada capacidade de aprender, precisam ser tratados com muito mais realismo.  

Aprender a ler deve ser uma simples transposição de sua linguagem oral para a 
linguagem escrita.  É isto que realiza o “Livro de Leitura do Movimento de Cultura 
Popular”, de Recife, de autoria das professoras Josina Maria Lopes de Godói e Norma 
Porto Carreiro Coelho.  

Além disso, as autoras conseguiram dar-lhe um sentido cívico que raia pelo 
lirismo. As privações, as esperanças e os direitos do brasileiro tecem e entretecem 
aquelas frases lineares e singelas e fazem do aprender a ler uma introdução à liberdade e 
ao orgulho de viver.  

Por tudo isso é que considero essa cartilha para adultos a melhor que até hoje foi 
conhecida no Brasil. Os que a consideram subversiva devem considerar subversivas a 
vida a vida e a verdade e ordeiras, a tolice e a mentira.    

 

 

 


